تحضير مادة

الرياضيات 4
التعليم الثانوي نظام المقررات
التحضير بطريقة بطاقات التخطيط بالفهم

 .1متابعة تحقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصةةةةةة لوجهت ومةةةةةةتقيمة ان هااة جوانبها عل
شرعت.
 .2دعم العقيدة اإلةةةةةةةلمية التن تةةةةةةةتقيم بها نظرة الطالبة إل الهون واإلنةةةةةةةان والحياة ان الدنيا
واآلخرة بالمفاهيم األةةةاةةةية والثقااة اإلةةةلمية التن تجعلها معتسة باإلةةةلم وقادرة عل الدعوة
إليت والدااع عنت.
 .3تمهين االنتماء الحن ألمة اإلةلم والحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوااء للوطن اإلةلمن العام والوطن الخاص (المملهة العربية الةعودية).
 .5تعهد قدرات الطالبة واةةةةةتعدادها المختلف الذي يظهر ان هذه الفترة وتوجيهها واق ما يناةةةةةبها
وما يحقق أهدااها التربوية اإلةلمية ان مفهومها العام.
 .6تنمية التفهير العلمن لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجن واةةةةةةةةتخدام
المراجع والتعود عل طرق الدراةة الةليمة.
 .7إتاحة الفرصةةة للطالبات القادرات وإعدادهم لمواصةةلة الدراةةةة بمةةةتوياتها المختلفة ان المعاهد
العليا والهليات الجامعية ان مختلف التخصصات.
تهيئة ةائر الطالبات للعمل ان ميادين الحياة بمةتوى الئق..
.8

 -1اهم المحيط المادي من حيث الهم و الهيف و الشهل .
 -2القدرة عل توظيف أةاليب التفهير الرياضن ان حل المشهلت .
 -3إدراك المفاهيم و القواعد و العلقات و األنماط الرياضية .
 -4اهتةاب المهارات و الخبرات ان إجراء العمليات الرياضية المختلفة .
 -5تنمية القدرة و االةتعداد للتعلم الذاتن .
 -6تنمية القدرة عل االتصال و التعبير بلغة الرياضيات .
 -7معراة إةهامات الرياضيات ان الحياة و ان تقدم العلوم األخرى.
 -8تنمية ميول و اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات و تقدير علماء الرياضيات ان تطويرها .
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الدروس
 ضرب العبارات النةبية وقةمتها  -تابع ضرب
العبارات النةبية وقةمتها
جمع العبارات النةبية وطرحها
 تابع جمع العبارات النسبية وطرحها  -تمثيل
دوال المقلوب بيانيا
تمثيل الدوال النةبية بيانيا
 تابع تمثيل الدوال النسبية بيانيا  -دوال التغير -
تابع دوال التغير
 حل المعادالت والمتباينات النسبية  -تابع حل
المعادالت والمتباينات النسبية
المتتابعات بوصفها دواال
 تابع المتتابعات بوصفها دوال  -المتتابعات
المتسلسالت الحسابية
تابع المتتابعات المتةلةلت الحةابية
 المتتابعات والمتةلةلت الهندةية -
المتةلةلت الهندةية اللنهائية
تابع المتةلةلت الهندةية اللنهائية
 نظرية ذات الحدين  -تابع نظرية ذات الحدين -
البرهان باةتعمال مبدأ االةتقراء الرياضن
 تابع البرهان باةتعمال مبدأ االةتقراء الرياضن
 تمثيل اضاء العينة االحتمال باةتعمال التباديل والتواايق
 تابع االحتمال باةتعمال التباديل والتواايق -
االحتمال الهندةن
 تابع االحتمال الهندةن  -احتماالت الحوادث
المةتقلة والحوادث غير المةتقلة
 تابع احتماالت الحوادث المةتقلة والحوادث غير
المةتقلة  -احتماالت الحوادث المتنااية  -تابع
احتماالت الحوادث المتنااية
 الدوال المثلثية ان المثلثات القائمة السواية -
تابع الدوال المثلثية ان المثلثات القائمة السواية
 الساويا وقياةاتها تابع الساويا وقياةاتها  -الدوال المثلثية للسوايا
 قانون الجيوب تابع قانون الجيوب  -قانون جيوب التمام -
تابع قانون جيوب التمام
 الدوال الدائرية  -تمثيل الدوال المثلثية بيانيا -
الدوال المثلثية العهةية
التقييم النهائن

ملحظات

نموذج التخطيط للتدريس المعتمد عل االداء

اليوم
رياضيات
التاريخ
الحصة
ضرب العبارات النسبية وقسمتها الصف نظام المقررات
الترابط

المادة
المعلمة
مدة تنفيذ الدرس
عنوان الدرس

النواتج التعليمية المرتبط بالدرس

النواتج التعليمية المرتبط بالوحدة
يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة ان تكون قادرة علي:





تعرف العبارات النسبية وتبسطها .
تمثل دوال نسبية بيانيا .
تحل مسائل التغير الطردي والتغير المشترك والتغير العكسي
والتغير المركب .
تحل معادالت ومتباينات نسبية .

ان نهاية هذا الدرس تهون الطالبة قادرة بإذن هللا تعال
عل أن:
 أن تتعرف الطالبة عل العبارات النةبية.
 أن تبةط الطالبة عبارات نةبية.
 أن توضح الطالبة هيفية تبةيط هةور مرهبة.
 أن تقوم الطالبة بدراةة المثال واق المطلوب
للمةاعدة عل الفهم.
 أن تحل الطالبة المةائل واق المطلوب.

ما الذي يجب عل الطالبات معراتت ويةتطعن القيام بت لتحقيق المعايير المةتهداة
مثال  :1تبةيط عبارة نةبية

بسطي العبارة5x(x2 +4x +3) :
)(x-6) x2 – 9

مثال  5بةطن هلَّ من العبارتين اآلتيتن:
 أتأهد :بةطن هلَّ من العبارتين اآلتيتين:

x -8
x2 + 5x +6

x2 – 6x -16
•
x2 – 16x + 64

x – 5x - 24 )1
x2 – 64
c +d
)2
3c2 – 3d2
y2 + 3y - 40 )4
25 – y2
2

)8
)12

الوةائل والمعينات التعليمية
هتاب الطالب أوراق عمل الةبورة األقلم الملونة الحاةوب اآللة الحاةبة بوربوينت -
أخرى................................./

االنشطة التعليمية
المقارنة
االةتنتاج
تدوين الملحظات
"طرح األةئلة"

التقويم

التمهيد
ما المقصود بـ العبارة النةبية؟
دور المعلمة

دور الطالبة

 تواير األدوات والخامات اللسمة للنشاط.
 شرح الهدف من النشاط.




 توسيع بطاقات الصقة وتوجيت التلميذات إل هتابة
أي معلومات مثيرة للهتمام وأي أةئلة يرغبن ان
معراة إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.




تنفيذ خطوات النشاط ضمن العمل ان مجموعات.
اةتنتاج ما يهدف إليت النشاط من خلل الملحظة
والتوقع.
تدوين المعلومات المثيرة للهتمام عل الملصقات
أثناء قراءة الدرس.
تدوين األةئلة التن يرغبن ان معراة إجاباتها
أثناء قراءتهن للدرس.

التقويم المرحلن

ما المقصود بـ العبارة النةبية؟

التقويم الختامن

وضحي كيفية تبسيط كسور مركبة.

التهليف المنسلن

حلن المةائل واق المطلوب.

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+

سجل انجاز معلمة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم

 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير

سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539

البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير
0554466161

